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Em forma de cartazes (pensados como lambe-lambes), 9 peças compõe a série “SintropizAR 
o Olhar”, que inspira-se em padrões (gráficos) da natureza e pretende fazer uma alusão 
aos princípios da agricultura sintrópica. Foram utilizadas e remixadas imagens produzidas 
ao longo da disciplina “Arte, ciência e tecnologia” do mestrado em Divulgação Científica e 
Cultural do Labjor-IEL-Unicamp, e outras a partir de imagens de padrões fractais da natureza 
(como árvores, girassol e o caracol). As mensagens colocam-se como uma provocação, que a 
linguagem do lambe-lambe como arte urbana permite. Contudo, para além da simples provo-
cação, o trunfo da linguagem escolhida está justamente na força e no desafio em comunicar 
ciência através da arte. O trabalho em si não o faz explicitamente, mas sim em caráter de 
experimento e revela a linguagem como uma potência de comunicação de ciência –  intra e 
extra universidade. No que se refere às mensagens, foram utilizadas frases que remetem à 
poda para referir-se à agricultura sintrópica, pensando na floresta como parceira da comuni-
cação – proposta da disciplina -, aos padrões fractais e letras das canções “Quanta” e “A Ciên-
cia em Si”, de Gilberto Gil, eleitas justamente por explicitar a relação entre arte e ciência.

Isabelle Stengers, em “No tempo das catástrofes” explicita a vulnerabilidade dos meios cien-
tíficos ao terem se auto-intitulado como o cérebro coletivo da humanidade através de alian-
ças privilegiadas com o capital, o estado e o exército e definirem “o resto” em termos de 
falta. A desconsideração de uma memória (ancestral) de saberes coletivos, geridos ao longo 
dos séculos em escala comunitária, traz a necessidade que façamos uma comunicação não 
generalizada e pensemos formas específicas, que proponham o acesso e a descolonização 
desta ciência.

“O homem é majoritário por excelência, enquanto que os devires são minoritários, todo 
devir é um devir-minoritário. […] Maioria supõe um estado de dominação” (D&G, Mil Platôs)

FICHA TÉCNICA

Criações e texto | Marília Costa

Disciplina e orientação | JC 012 Arte, ciência e tecnologia, MDCC-Labjor-IEL-Unicamp, Profa. 
Dra. Susana Dias.

Pessoas que tornaram possível esta criação | Alessandra Penha, Alessandra Ribeiro, Alice 
Copetti, Alda Romaguera, Adriano Amarante, Bianca Lúcia Ribeiro, Carolina Avilez, Carolina 
Bernardes, Carolina Cantarino Rodrigues, Carolina Scartezini, Cris Monteiro, Eduardo Assad, 

SintropizAr o olhar



388

ClimaCom Cultura Científica - pesquisa, jornalismo e arte | Ano 6 - N 16 / Dezembro de 2019 / ISSN 2359-4705

LABORATÓRIO-ATELIÊ SINTROPIZAR O OLHAR

Flávia Tamires, Gláucia Perez, José Ezcurdia, Luciana Martins, Maria Cortez, Mariana Vilela, 
Mariela Almeida, Marli Wunder, Mauro Tanaka, Paula Carolina Batista, Rafael Ghiraldelli, 
Rodrigo Reis Rodrigues, Renato Salgado de Melo Oliveira, Sara Melo, Sylvia Furegatti, Tatiana 
Plens de Oliveira.

Comunidades e instituições que nos acolheram | Comunidade Jongo Dito Ribeiro e Fazenda 
Roseira, Fundação José Pedro de Oliveira e Mata Santa Genebra, Empresa Brasileira de Pes-
quisa Agropecuária e Praça da Paz da Unicamp.

Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da disciplina “JC012 – Arte, ciência e tecnologia”,  
ministrada pela professora Susana Dias, no Mestrado em Divulgação Científica e Cultural 
(MDCC), do Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo (Labjor) e Instituto de Estudos 
da Linguagem (IEL), da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), no segundo semestre 
de 2019. O problema que nos interessou pensar na disciplina neste semestre foi o de entrar 
em comunicação com um mundo todo vivo, com uma matéria viva, ativa e criativa (DELEUZE 
& GUATTARI, 1997; STENGERS, 2017; EZCURDIA, 2016; DADA & FREITAS, 2018). Para experi-
mentar essa possibilidade buscamos pensar o que pode ser comunicar em parceria com a flo-
resta, propondo encontros com diversos lugares, materiais e práticas em busca de aprender 
com diferentes ofícios a como ganhar intimidade com as florestas. Uma das questões que a 
floresta suscita de interessante para pensar é o fato de reunir uma diversidade de seres-
-coisas-forças-mundos e propiciar condições para encontros, com a possibilidade de gerar 
co-evoluções, co-criações. Nessas co-evoluções-criações estão sempre envolvidas ecologias 
de devires (negro, índio, animal, vegetal, criança, fungo, máquina, pedra, animal, linha, luz, 
elemental, cósmico…), a chance de que sejamos afetados e afetemos, de que nos engajemos 
em movimentos de alegre imbricação recíproca com as minorias, com os não-humanos, com 
tudo o que pode potencializar o pensamento e a relação com a Terra. Os encontros, e os 
exercícios de composição sensível entre heterogêneos feitos pelo grupo, e que estão publi-
cados neste dossiê, buscam dar vigor ao chamado de pensar a comunicação como um perce-
ber-fazer-floresta. Uma fé na “instauração” (SOURIAU, 2017; LAPOUJADE, 2017) de toda uma 
sensibilidade de outra natureza, que permita criar um campo problemático potente para lidar 
com as dualidades sujeito-objeto, realidade-ficção, humanos-não-humano, matéria-espírito. 
Uma atenção ao gestos que mobilizam uma “lucidez alegre” (STENGERS, 2017) e que não 
nos relegam à impotência, afirmando uma vitalidade e confiança no presente e futuro diante 
destes tempos desafiadores (DANOWSKI & VIVEIROS DE CASTRO, 2014; STENGERS, 2015;  
LATOUR, 2019).
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